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ಇದು ಚ��ಾಲದ
� �ಮ �ೕಳ�ವ ಒಂದು ಹ��ಯ
�ಯ �ಾ��ೆಹ ಎಂಬ ಆ�ನ ಕ�ೆ. ಈ 
ಹ��ಯ
� ಯಹೂ$ ಧಮ&ದ ಜನರು )ಾ*ಸು,-ದ.ರು. �/ೆಂಬರ ,ಂಗ�ನ
� ಹನುಕ1 
ಎಂಬ  ಉತ4ವವನು5 ಅವ7ೆಲ�ರು ಆಚ8ಸು,-ದ.ರು. ಚ��ಾಲದ
� ಹ��9ಂದ ಪಟ<ಣ>ೆ1 
?ೋಗುವ @ಾ8ಯ
� �ಮ �ದು. @ಾ8 ಮುAB ?ೋಗು,-ತು-.  ಆದ7ೆ ಈ ವರುಷ 
ಅDೊ<ಂದು ಚ� ಇರ
ಲ�. ನಡುನಡು)ೆ �*ಲು �ೕಳ�,-ತು-. ಈ ಒಣ ಹ)ೆ FೆGೆಗ��ೆ 
ಸ8?ೊಂದHಾರದು ಎಂದು ಒಕ1
ಗರ ಊ?ೆ. ಎಲ� ಬ$ ಹುಲು/ಾJ ಹುಲು� FೆGೆ$ತು-. 
ಒಕ1
ಗರು ತಮK ದನ-ಕರುಗಳನು5 Mೕ9ಸಲು ಕ�ಸು,-ದ.ರು.  
 

ಯು&)ೆNನನು ಆ ಹ��ಯ
� ಪಶು7ೋಮಗ�ಂದ FೆಚBJನ ಬPೆ<ಗಳನು5 ತQಾ8ಸುವ 
ಉ@ೊRೕಗ Sಾಡು,-ದ.ನು. ಈ ವರುಷ ಅDೊ<ಂದು ಚ�9ಲ�ದ.8ಂದ ಅವನ )ಾRTಾರ 
ಕುಂದು,-ತು-. �ೕ�ಾJ ಹಬU ಆಚ8ಸHೆಂದು ತನ5
�ಯ ಆಡನು5 Sಾ8 ಹಣ ಪVೆಯFೇ>ೆದು 
Wಧ&8*ದನು. �ಾ��ೆಹ ಎಂಬ ಅವನ ಆಡು ಮು$>ೆQಾದ.8ಂದ ಅDೊ<ಂದು ?ಾಲು 
ಕೂಡ >ೊಡು,-ರ
ಲ�. ಪಟ<ಣದ
�ಯ Xೆ)ೆNಲ ಎಂಬ Sಾಂಸದ ಅಂಗ�ಯವನು ಈ ಆಡನು5 
ಅವW�ೆ Sಾ8ದ7ೆ  ಎಂಟು YಾಣRಗಳನು5 >ೊಡುವ@ಾJ ?ೇ�ದ.ನು.  ಈ ಹಣ$ಂದ 
ಹಬU>ಾ1J Mೕಣಬ,-, ಆಲೂಗVೆ[, ಮಕ1��ೆ ಉಡು�ೋ7ೆ >ೊಂಡು>ೊಳ�ಬಹುದು ಎಂದು 
ಯು&)ೆNನನು Hೆಕ1 ?ಾ\ದನು. ಯು&)ೆNನನು ತನ5 ಮಗ, ಆ7ೋನW�ೆ ಆಡನು5 ಪಟ<ಣ>ೆ1 
ಒಯRಲು ?ೇ�ದನು. ಆ7ೋನW�ೆ ಆಡನು5 ಪಟ<ಣ>ೆ1 ಒಯುRವ@ೆಂದ7ೆ ಕಟುಕನ >ೈಯ
� 
>ೊಡುವದು ಎಂಬುದು �ೊ�ಾ-9ತು. ಆದ7ೆ ತಂ@ೆಯ ಅಪ^_ೆ `ೕರುವ ?ಾJರ
ಲ�. ಈ 
ಸು$. ,�ದ ಕೂಡHೆ ಅವನ �ಾ9, 
ೕಯ ಕಣa
� ಕbaೕರು ಹ8ಯ�ೊಡJತು.  
ಆ7ೋನನ ಅYಾ ಮತು- `8ಯಮ ಈ ತಂ�ೆಂ$ರು @ೊಡ[ ದW �ೆ�ೆದು 
ಅಳ�ೊಡJದರು. ಆ7ೋನನು ತನ5 ಉ_ೆaಯ ದಪ^)ಾದ ಅಂJ  ಮತು- \c ಮುಚುBವ 
Pೊd^�ೆ ?ಾ\>ೊಂಡು ಸeಾfದನು. @ಾ8ಯ
�ಯ ,ಂ��ಾJ \/ೆಯ
� ಎರಡು Fೆg�[ನ 
ತುಂಡುಗಳ� ?ಾಗು ಒಂ$ಷು< ಪWೕರನು5 ತುಂ�>ೊಂಡನು. �ಾ��ೆಹದ >ೊರಳ
� ಹಗh 
ಕi< ಅವನು �ಾ��ೆಹ ಜ�ೆ ?ೊರ�ದ.ನು. ಸಂeೆQಾಗುವ ಮುನ5 ಕಟುಕW�ೆ 
�ಾ��ೆಹನನು5 >ೊಟು< ಹಣ ಪVೆಯFೇ\ತು-. ಇ�ೕ 7ಾ,g ಅವನ
�ದು. ಮರು$ನ ಮರ� 
ಬರFೇ\ತು-. ಪgQಾಣ>ೆ1 *ದjYಾ@ಾಗ ಮYೆಯ
�ಯ ಎಲ�ರು FಾJಲ
� 
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Wಂತು ಅವ8ಬUರನು5 �ೕGkೆ1ಟ<ರು. �ಾ��ೆಹ �ೆಪ^�ೆ �ಂ$Wಂದ ಬರ�ೊಡJತು. ಅದರ 
>ೊರಳ
� ಹಗh ಕಟು<)ಾಗ ಅದು ಅವನ >ೈಯನು5 Yೆಕು1,-ತು-. �ಾ��ೆಹ ತನ5ವರನು5 
ಗುರು,ಸು,-ತು-. ಎಲ�ರೂ ಅದ>ೆ1 ,ಂ�, ಹುಲು� ,W5ಸು,-ದ.ರು. ಅದು ಎಂ$ಗೂ Qಾ8ಗೂ 
�ೊಂದ7ೆ >ೊi<ರ
ಲ�.  
 

ಆ7ೋನ ಮತು- �ಾ��ೆಹ ಪಟ<ಣದ @ಾ8 ��ದರು. @ಾ8 ನVೆಯು)ಾಗ �ಾ��ೆಹW�ೆ 
ಇದು ಅಪ8Aತ @ಾ8 ಎಂಬುದು �ೊ�ಾ-9ತು. ಅದ>ೆ1 ಅಚB8Qಾ9ತು. ಅದು ನನ5ನು5 
ಎ
��ೆ ಒಯುR,-ರುc ಎಂಬ ಪglೆ5 >ೇ�ದಂ�ೆ ಆ7ೋನನನು5 Yೋಡ�ೊಡJತು. ಆದ7ೆ 
ಆಡುಗಳ� ಪglೆ5 >ೇಳಕೂಡದು ಎಂಬುದರ ಅ8)ಾJ �ೆಪ^�ಾ9ತು. ಈ Fೇ7ೆ 
@ಾ8ಯ
�ಯ ?ೊಲ, ಹುಲು��ಾವಲು, ?ಾಗು ಹು
�ನ Sಾ��ೆಗ�ರುವ ಗು�ಸಲುಗಳನು5 
@ಾಟುತ- ಅವರು ಮುಂ@ೆ ?ೋಗು,-ದ.ರು. @ಾ8ಯ
� �ೕ$ Yಾ9ಗಳ� Fೊಗಳ�,-ದ.ವm. 
ಆ7ೋನನು ತನ5 >ೈಯ
�ಯ ಬ��ೆ9ಂದ ಅವmಗಳನು5 ಅಂn* ಓ�ಸು,-ದ.ನು.  
 

ಆ7ೋನ ?ೊರ �ೕಳ�)ಾಗ ,ಳ� �*ಲು ಇತು-. YೋಡುYೋಡುವದರ
� ಹ)ಾSಾನ 
ಬದHಾ9ಸ�ೊಡJತು. ಕಪm^ pೕಡಗಳ� ಮುJಲನು5 ತುಂಬ�ೊಡJದವm. ತಂಪm �ಾ� 
�ೕಸ�ೊಡJತು. ಹ\1ಗGೆಲ� ಕ�M ಎತ-ರದ
� ?ಾರುತ- ಧqW Sಾಡ�ೊಡJದವm. ಮG  ೆ
ಬರಬಹು@ೆಂದು ಅವW�ೆ ಅW5*ತು. ಆದ7ೆ >ೆಲ ಸಮಯದ
�rೕ ಆ_ೆಕಲು�ಗಳ� 
�ೕಳ�ೋಡJದವm. ಮುಸ4ಂeೆ ತರಹ ಕತ-ಲು ಕc9ತು. ಆ_ೆಕಲು�ಗಳ� 
�ಮಗVೆ[Qಾದವm.  
 

ತನ5 ಹYೆ5ರಡು ವರುಷದ ಆಯುಷRದ
� ಆ7ೋನನು ccಧ 8ೕ,ಯ ಹ)ಾSಾನವನು5 
ಅನುಭc*ದ.ನು. ಆದ7ೆ ಇಂ$ನಂತಹ ಹ)ಾSಾನ ಅನುಭc*ರ
ಲ�. >ೆಲ)ೇ tಣದ
� 
ಕತ-Hಾ9ತು. ಅವW�ೆ �ಾನು ನVೆಯು,-ರುವ @ಾ8 >ಾಣHೊಲ�ದು. ಮಂಜುಗVೆ[ಯಂ�ೆ 
ತಂTಾದ �ಾ� �ೕಸ�ೊಡJತು. ಪಟ<ಣ>ೆ1 ?ೋಗುವ @ಾ8 ಇಕ1Pಾ<Jತು-, ಅಲ�@ೆ 
ಅಂಕುVೊಂ>ಾJ$.ತು-. ಆ7ೋನW�ೆ �ಾನು ಎ
� ಇ@ೆ.ೕYೆ ಎಂಬು@ೇ ,�ಯ
ಲ�. �ಮದ 
ಸು8ಮGೆ9ಂ@ಾJ ಸ8QಾJ >ಾಣು,-ರ
ಲ�. ಈ Mೖ >ೊ7ೆಯುವ ಚ� ಅವನ FೆಚBJನ 
ಬPೆ<ಯನು5 uೇ$* ಒಳ?ೊಕು1,-ತು-. 
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 pದpದಲು  �ಾ��ೆಹ>ೆ1 ಈ ಬದHಾಗು,-ರುವ ಹ)ೆಯ ಪ8)ೆ ಇರ
ಲ�. ಅದರ 
ವಯಸು4 ಕೂಡ ಹYೆ5ರಡು ವರುಷದDೆ<ೕ ಇತು-. ಚ��ಾಲದ ಅನುಭವ /ಾಕಷು< ಇತು-. ಆದ7ೆ 
ಇಂದು Sಾತg ಅದರ >ಾಲುಗಳ� �ಮದ
� ಮುಳ�ಗ�ೊಡJ@ಾಗ ಅದು ಅಚB89ಂದ 
ಕ�ೆ-,- Yೋಡ�ೊಡJತು. Yಾವm ಇಂತಹ �ರು�ಾ�ಯ
� ಏ>ೆ ?ೊರ�ೆ �ೕಳFೇಕು ಎಂದು 
ಪgw5*ದಂ�ೆ ಅದರ ಕಣುaಗಳ� Yೋಡು,-ದ.ವm. ಆ7ೋನW�ೆ Qಾವ@ಾದರೂ eಾರು ಬಂ� 
ಬರಬಹು@ೆಂದು ಅW5ಸು,-ತು-. ಆದ7ೆ ಅದರ ಸು�)ೇ ಇರ
ಲ�. �ಮದ ಅHೆಗಳ� ಒಂದರ 
MೕHೆ ಒಂದರಂ�ೆ ಅಪ^�ಸುತ- ದಟ<)ಾಗ�ೊಡJದವm. ಎಲ� ಕVೆಗೂ ?ಾಸುಗ
�ನಂ�ೆ 
ಹಬU�ೊಡJದವm. ಆ7ೋನನ ಬೂಟೂಗ�ಂದ >ಾಲ�ಗಳ� ?ೊರಬಂದು Yೆಲವನು5 
ಸ^w&*ದವm.  ಆದ7ೆ ಈ Yೆಲ @ಾ8QಾJರ@ೆ ಹದ Sಾ�ದ ?ೊಲ@ಾ.Jತು-. ಈಗ 
ಅವW�ೆ @ಾ8 ತd^ದ.ರ ಅ8)ಾ9ತು. ಮೂಡಲ – ಪಡುವಲ ಈ $ಕು1ಗಳYೆ5ೕ ಅವನು 
ಗುರು,ಸHಾರ. ಹ���ೆ ?ೋಗುವ $ಕು1 Qಾವದು ಮತು- ಪಟ<ಣ>ೆ1 ?ೋಗುವ $ಕು1 
Qಾವದು ಈ �ೊಂದಲ>ೆ1 ಆತ ಈVಾದನು. �ರು�ಾ�ಯ *ಳ�� ?ಾಕು,-ದ.  ಅಬUರ, 
�ಮದ ಸು8ಮG ,ೆ ಸುಂಟರ �ಾ� ಇ)ೆಲ�ವm ?ೊಲದ
� ಮುPಾ<ಟ ಆಡು,-ರುವಂ�ೆ 
>ಾಣ�ೊಡJದವm. ಎದು8�ೆ ��Qಾದ ಧೂಳ� ಧು�ೆ-ಂದು Wಂತಂ�ೆ �ಾ��ೆಹ>ೆ1 
>ಾಣ�ೊಡ\ತು. �ಾ��ೆಹ Wಂತ
�rೕ Wಂತು �i<ತು.   ಅದರ >ಾHೆUರಳ�ಗಳ 
�ರು\ನ
� �ಮ ?ೊ\1ದ.8ಂದ ಅದ>ೆ1 ನVೆಯಲು Fಾರದು. ಮYೆ�ೆ ,ರುJ ?ೋಗುವ 
ಎಂಬ ಸYೆ5 Sಾ�ದಂ�ೆ ಅದು Yೋಡ�ೊಡJತು. ಅದರ MೖMೕHೆಲ� �ಮದ ಅHೆಗಳ�  
�$.ದ.ವm. 
 

ಆ7ೋನನು /ಾಕಷು< ಅಂnದ.ರೂ ?ೊರ�ೋ8ಸಲು ಒಪ^
ಲ�. Wಲ�
>ೆ1 ಆಸ7ೆ @ೊ7ೆತ7ೆ 
ಎಲ� ಸ8?ೋಗುವದು ಎಂದು ಅವನ Hೆಕ1. ಆಸ7ೆ @ೊ7ೆಯ$ದ.7ೆ /ಾವm WwBತ 
ಎಂಬುದರ ಅ8ವm ಅವW�ೆ ಇತು-. �ಮವDಾ&ವ$ಂ@ಾJ �ಮವm ಅವನ pಳ>ಾ
ನ 
ವ7ೆ�ೆ ಬಂ$ತು-. >ೈ >ಾಲುಗGೆಲ� ಜುMKನು5,-ದ.ವm. Fೆರಳ�ಗ��ೆ ಸಂxೆ ಇರ
ಲ�. 
ಉ*7ಾ�ಸಲು ಕೂಡ �ೊಂದ7ೆ ಪಡFೇ>ಾಗು,-ತು-. ಮೂಗು ಕi<�ೆಯಂ�ೆ �ರು/ಾJತು-. 
�ಮ$ಂದ  ತುಂ�ದ >ೈಗಳನು5 ,ಕ1�ೊಡJದನು. �ಾ��ೆಹದ >ಾಲುಗಳ� ಅಂn 
ಅಳ�,-ರುವಂ�ೆ ಸಪ^ಳ Sಾಡು,-ದ.ವm. ಈ ಮನುಷR Tಾgbಗಳ MೕHೆ ಎDೊ<ಂದು ನಂ�>ೆ  
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ಇi<@ೆ.. ಆದ7ೆ ಅವ7ೇ ನನ5ನು5 ಬHೆಯ
� *\1ಸು,-@ಾ.7ೆ ಎಂದು ಅದ>ೆ1 
ಅW5ಸ�ೊಡJತು. ಆ7ೋನ ತನ�ಾJ ಮತು- �ಾ��ೆಹನ ರt_ೆ�ಾJ @ೇವರ p7ೆ ?ೊ\1 
Tಾgy&ಸ�ೊಡJದನು.  
 

ಅಷ<ರ
� ಅವನ ಕ_ೆaದು8�ೆ $Yೆ5ಯಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃ, >ಾಣ�ೊಡJತು. ಇಂತಹ 
ಕತ-ಲ
� �ಮದ $Yೆ5 Qಾರೂ ಕi<ರಬಹುದು ಎಂದು {ೕAಸ�ೊಡJದನು. ಬಹು 
ಕಷ<$ಂದ >ಾಲೂ8 �ಮದ
� ನVೆಯುತ- ಮುಂ@ೆ ಸ8ಯ�ೊಡJದನು. ಆ7ೋನನು ಕೂಡ 
ಹ��ಯHೆ�ೕ FೆGೆ$ದ.8ಂದ �ಮದ
� ?ೇ�ೆ >ಾ
ಡFೇಕು ಎಂಬುದು ಅವW�ೆ �ೊ,-ತು-. 
ಸ`ೕಪ$ಂದ Yೋ�@ಾಗ ಅದು ಒಂದು ಹು
�ನ ಬb)ೆ ಎಂದು �ೊ�ಾ-9ತು. >ೈ,cದು 
ಅದರ
� ಗೂಡು Sಾ�ದನು. ತನ�ೆ ?ಾಗು �ಾ��ೆಹ>ೆ1  ಸ8@ಾಡುವಷು< eಾಗ 
Sಾ�ದನು. ?ೊರ�ೆ ಎDೊ<ಂದು ಚ� ಇದ.ರೂ ಗೂ�Yೊಳ�ೆ FೆಚBJತು-. ಇದಲ�@ೆ 
�ಾ��ೆಹ>ೆ1 ,ನ5ಲು /ಾಕಷು< ಹುಲು� ಕೂಡ ಇತು-. ಕೂಡHೇ ಅದು ಹುಲು� ,ನ5ಲು 
Tಾgರಂ|*ತು. ?ೊರ�ೆ �ಮ ಸು8ಯುತ-Hೇ ಇತು-. ಆ7ೋನನು ಬಂದ @ಾ8 
ಮುಚB�ೊಡJತು. ಗೂ�ನ
� ಉ*7ಾ�ಸಲು �ೊಂದ7ೆQಾಗು,-ತು-. ಉ*7ಾ�ಸಲು ಹ)ೆ 
Fೇ\ತು-. ಅದ>ಾ1J ಆ7ೋನನು ಬb)ೆಯ
� ಇYೊ5ಂದು \ಂ�ಯನು5 Sಾ�ದನು. ಈಗ 
�ಮ ಒಳಬರ@ೆ ಹ)ೆ Sಾತg ಬರ�ೊಡJತು.  
 

�ಾ��ೆಹ ?ೊPೆ<ತುಂಬ ಹುಲ�ನು5 ,ಂದು >ಾಲುಗಳನು5 }ಾA ಕು�ತು>ೊಂ�ತು. ಈಗ 
ಅದ>ೆ1 ಮನುಷRರ MೕHೆ ನಂ�>ೆ ಇಡFೇ>ೆಂದು ಅW5ಸ�ೊಡJತು. ಆ7ೋನWಗೂ 
ಹ*)ೆQಾJತು-.  ತನ5 eೇ�ನ
�ಯ Fೆg�[ನ ತುಣುಕುಗಳನು5 ?ೊರ�ೆ�ೆದು ,ಂದು 
ಮುJ*ದನು. ಆದರೂ ?ೊPೆ< ತುಂ�ರ
ಲ�. ಅವನು  �ಾ��ೆಹದ ಎVೆ Yೋ�@ಾಗ ಅದರ 
>ೆಚBಲು ತುಂ�ದ.ರ ಅ8)ಾ9ತು. ಅವನು ಅದರ ಮಗhಲು ಕು�ತು �ಂ�@ಾಗ ಅವನ 
Fಾ9ಯ
�rೕ ?ಾಲು �ೕಳ�ೊಡJತು. ?ಾಲು /ಾಕಷು< ರುAQಾJ$.ತು.  �ಾ��ೆಹ>ೆ1 
ಇದು /ೇರ$ದ.ರೂ ಅದು �ೆಪ^Yೆ ಕು�ತು ?ಾಲು >ೊಡಲು ಅbQಾ9ತು. ಇದು ನನ5 
>ಾb>ೆ ಎಂದು ?ಾಲು >ೊಡ�ೊಡJತು. ಇಂತಹ ಚ�ಯ
� Yಾಲು1 ಬ$ಗೂ �ೋVೆ ?ಾಗು 
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MೕHೆ ಹು
�ನ ಚಪ^ರ ಇರುವ ಆಸ7ೆ�ಾJ  ?ಾಲು >ೊಡಲು ಅ�[9ಲ�, ಎಂದು ಅದ>ೆ1 
ಅW5*ತು.  
 

ಗೂ�ನ
�ಯ \ಂ�9ಂದ ?ೊರ�ೆ ನVೆಯು,-ದ. ಅಬUರವನು5 ಅವನು Yೋಡು,-ದ.ನು. 
�ರು�ಾ�ಯು �ಮಗVೆ[ಗಳನು5 ಎ,- ಅಪ^�ಸು,-ತು-. ?ೊರ�ೆ ತುಂಬ ಕತ-ಲು. ಇದು 
7ಾ,gಯ ಕತ-Hೇ ಇಲ�)ೆ �ಮವDಾ&ವದ ಕತ-Hೇ ಎಂಬು@ೇ �ೊ�ಾ-ಗು,-ರ
ಲ�. 
ಬb)ೆಯ
� Sಾತg  ಚ� ಇಲ�ದ.8ಂದ /ಾಕಷು< YೆಮK$ ಇತು-. ಒಣ ಹುಲು� ಮತು- >ಾ�ನ 
ಹೂವmಗಳ� ಸೂಯ&ನ �*ಲನು5 �ೕ8>ೊಳ��,-ದ.ವm. �ಾ��ೆಹ ಹುಲು� ,ನು5,-ತು-. MೕHೆ 
>ೆಳ�ೆ, ಸುತ-ಮುತ-ಲು ಹುಲ�ನು5 ಹರವm,-ತು-. ಅದರ ಹ,-ರ ಮಲJ@ಾಗ ಅದರ ಶ8ೕರ 
>ಾವm >ೊಡು,-ತು-. ಅವನು Aಕ1ಂ$Wಂದಲೂ �ಾ��ೆಹನು5 dgೕ,ಸು,-ದ.ನು. ಅದು ಅವನ 
ತಂJrೕ ಸ8. ಈಗ ಆತನು ಒಬUಂiಗ. ಎಲ� ಬಳಗ$ಂದ ದೂರ)ಾJದ.ನು. Qಾರ 
ಜ�ೆQಾದರೂ Sಾ�ಾಡFೇ>ೆದು ಹಂಬಲ. ಈಗ ಅವನು �ಾ��ೆಹದ ಜ�ೆ 
Sಾ�ಾಡ�ೊಡJದನು.  
“�ಾ��ೆಹ, ನಮ�ೆ ಏYಾJರಬಹು@ೆಂದು ಎಂಬುದರ ಕಲ^Yೆ WನJ@ೇr?”  

“FೆSSS…” ಇದು ಅದರ ಉತ-ರ.   
“ಈ ಬb)ೆ *ಗ@ೆ ?ೋJದ.7ೆ Yಾವm ಈವ7ೆ�ೆ ?ೆಪm^ಗಟು<,-@ೆ.ವm.”  
“FೆSSS…” 

ಇ@ೇ 8ೕ, �ಮ �ೕಳ�ೊಡJದ7ೆ ಇನೂ5 >ೆಲ $ನ ಇ
�rೕ ಇರFೇ>ಾಗಬಹುದು. 
“FೆSSS…” 

“FೆSSS… ಎಂದ7ೆ ಏನು? ಒಂ$ಷು< SಾತYಾಡು.” 

“FೆSSS… FೆSSS…” �ಾ��ೆಹದ ಪg,\gr. 
“ಇರ
 �ಡು. Wನ�ೆ Sಾ�ಾಡಲು ಬರುವ$ಲ�. ಆದ7ೆ Wನ�ೆ ಎಲ�ವm ,�$ರFೇಕು. 
Wನ�ೆ Yಾನು Fೇಕು, ನನ�ೆ Wೕನು Fೇಕು. ಅಹು@ೋ.. ಅಲ�~ೕ !”   

“FೆSSS…” 

ಆ7ೋನW�ೆ W@ೆg ಬಂ$ತು-. ಅವನು ಹು
�ನ ತHೆ$ಂಬನು5 Sಾ� ತೂಕ�ಸ�ೊಡJದನು. 
�ಾ��ೆಹ ಕೂಡ ಮಲJ>ೊಂ�ತು.  
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ಆ7ೋನನು ಕ_ೆ-7ೆ@ಾಗ Fೆಳ�ಾJ@ೆ{ೕ, 7ಾ,g ಇ@ೆ{ೕ ಎಂಬುದು �ೊ�ಾ-ಗ
ಲ�. 
�ಮವm \ಂ�ಯನು5 ಮುAB�i<ತು-. ಅದನು5 >ೈ9ಂದ ?ೊVೆದೂಡಲು ಪgಯ,5*ದರೂ 
/ಾಧR)ಾಗ
ಲ�. ಆದ7ೆ ಅವನ ಹ,-ರ ಬ��ೆ ಇತು-.  ಬ��ೆ9ಂದ ಒ,-@ಾಗ �ಮಗVೆ[ಗಳ� 
>ೆಳ�ೆ �ದ.ವm. ?ೊರ�ೆ Yೋ�@ಾಗ ಇನೂ5 ಕತ-Hೆ ಇತು-. ಕತ-ಲ
� ?ೊರ�ೕಳ�ವ /ಾಹಸ 
ಆತ Sಾಡ
ಲ�. ಆ>ಾಶ Wರಭg)ಾJತು-. ಚಂದgನು >ಾಣ�ೊಡJದನು. �ಮದ ?ಾ*�ೆಯ 
MೕHೆ Fೆಳ$ಂಗಳ� ಹರ�ತು-. ಆ7ೋನನು ಬb)ೆಯ
�ಂದ @ಾ8 ಅ�ೆದು ?ೊರಬಂದನು. 
ಎಲ� ಬ$ಗೂ �� ��. Wೕರವ lಾಂತ�ೆ. ಆ>ಾಶದ
�ಯ ಚು>ೆ1ಗಳ� @ೊಡ[@ಾJ 
>ಾಣು,-ದ.ವm. ಚಂದgನು ಆ>ಾಶದ
� ಈಜು,-ದ.ಂ�ೆ >ಾಣು,-ದ.ನು.  
 

Yಾಲ1Yೆ $ನದ ಮುಂeಾcನ
� eಾರು ಬಂ�ಯ ಗಂPೆಯ ಧqW >ೇ�*ತು. ಬb)ೆ 
@ಾ89ಂದ ದೂರcರ
ಲ�)ೆಂಬುದು ಅವW�ೆ ಖAತ)ಾ9ತು. ಒಕ1
ಗರು ಅ
�ಂದHೇ 
eಾರು ಬಂ�ಗಳ
� ?ೋಗು,-ದ.ರು. ಒಬU ಒಕ1
ಗನು ಅವW�ೆ @ಾ8 �ೋ8*ದನು. ಆದ7ೆ 
ಆ @ಾ8 ಪಟ<ಣದ
�ಯ Xೆ)ೆNಲನ Sಾಂಸದ ಅಂಗ��ೆ ?ೋಗ@ೆ ಹ��ಯ
�ಯ ಅವನ 
ಮYೆ�ೆ ?ೋಗು,-ತು-. ಆ7ೋನನು ಇನು5 ಮುಂ@ೆ �ಾ��ೆಹನನು5 ಕಟುಕW�ೆ >ೊಡುವ$ಲ� 
ಎಂದು WಶB9*ದನು.  
 

ಆ7ೋನನ ಮYೆಯ
�ಯ ಎಲ�ರೂ ?ಾಗು ಅಕ1ಪಕ1ದವರು ಈ ಹುಡುಗನನು5 ಮತು- ಆಡನು5 
lೆ�ೕ�ಸಲು /ಾಕಷು< ಪgಯತ5ಪi<ದ.ರು. ಈ �ರು�ಾ�ಯ
� @ಾ8 ತd^ರFೇ>ೆಂದು 
ಸುತ-ಮುತ-Hೆಲ� ?ೋJ ಬಂ$ದ.ರು. ಆದ7ೆ ಇವರ ಸು�)ೇ ಇಲ�. ಅವರು ಇನು5 ಮುಂ@ೆ 
*ಗ
\1ಲ�)ೆಂ@ೇ ,�ದು>ೊಂ�ದ.ರು. ಅವನ �ಾ9 ಮತು- ತಂ�ೆಂ$ರು ಕbaೕರು 
ಸು8ಸು,-ದ.ರು.  ತಂ@ೆ ದುಃಖ$ಂ@ಾJ �ೆಪ^Jದ.ರು. ಅಷ<ರ
� ಹ��ಯ ಒಂದು ಹುಡುಗ 
ಓಡುತ- ಬಂದು ಆ7ೋನ ?ಾಗು ಆಡು ಬರು,-ರುವ ಸು$.ಯನು5 ,�*ದನು.  
 

ಮYೆಯ
� ಎಲ�8ಗೂ ಸಂತಸ)ೇ ಸಂತಸ. ಆ7ೋನನು ಮYೆ ಮುi<ದಕೂಡHೆ  
ಬb)ೆಯ
�ಯ ಎಲ� cವರಗಳನು5 ಬba* ?ೇ�ದನು. ಆ7ೋನನ ತಂ�ೆಂ$ರು ಅವನನು5 
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ಅd^>ೊಂಡರು. �ಾ��ೆಹW�ೆ ಆಲೂಗVೆ[, ಗಜf8ಗಳನು5 ,W5*ದರು. �ಾ��ೆಹW�ೆ 
/ಾಕಷು< ಅಚB8. ಅದಕೂ1 ಕೂಡ ಹ*)ೆQಾJತು-. ಎಲ� ,ಂ�ಯನು5 ಮುJ*�i<ತು.  
 

ಇನೂ5 Yಾವm ಎಂ@ೆಂ$ಗೂ �ಾ��ೆಹನನು5 Sಾರುವ$ಲ�, ಎಂದು ಎಲ�ರು Wಧ&8*ದರು. 
ಚ��ಾಲ ?ೆABದ.8ಂದ ಅವನ ತಂ@ೆಯ  )ಾRTಾರ ಸ8QಾJ ನVೆಯ�ೊಡJತು. ಹನುಕ1 
ಹಬUದ
� ಆ7ೋನನ �ಾ9 *�Qಾದ ,ಂ�ಗಳನು5 Sಾ� ಎಲ�8ಗೂ ,W5ಸು,-ದ.ಳ�. 
�ಾ��ೆಹWಗೂ ಅದರ
� Tಾಲು @ೊ7ೆಯು,-ತು-. �ಾ��ೆಹದ Fೇ7ೆ >ೊi<�ೆ ಇದ.ರೂ ಅ��ೆ 
ಮYೆಯ FಾJಲ
� ಸು�@ಾಡು,-ತು-.  FಾJಲು �ೆ7ೆದಕೂಡHೆ ಒಳನುಗುh,-ತು-. �ೕ�ಾJ 
ಅದು Yೇರ)ಾJ ಮYೆಯHೆ�ಲ� ಓVಾಡು,-ತು-.  
 

ಅYಾ, `8ಯಮ ಮತು- ಆ7ೋನ ಸಂeೆಯ ಸಮಯದ
� ಆಟ)ಾಡುತ-ದ.ರು. �ಾ��ೆಹ 
>ಾಲು ಮುಂ@ೆ }ಾA ಆಟವನು5 Yೋಡು,-ತು-. ಹಬUದ
� FೆಳJ*ದ Mೕಣಬ,-ಗಳನು5 
Yೋಡು,-ತು-.  
 

ಆ7ೋನ >ೆಲವm ಸಲ ಆದರ MೖMೕHೆ >ೈQಾ�ಸುತ- “ಆ ಮೂರು $ನಗಳ Yೆನಪm 
Wನ�ೆ ಇ@ೆrೕ?” ಎಂದು >ೇಳ�,-ದ.ನು. ಆಗ ಅದು ಪglೆ5 ,�ದಂ�ೆ �ೋಣು 
ಅHಾ��ಸು,-ತು-. dgೕ,9ಂದ ಅವನ >ೈಯನು5 Yೆಕು1,-ತು-.  
 

 

 

 

 

 

  
 

ಈ ಕ�ೆಯ Hೇಖಕ7ಾದ ಇ/ಾಕ Fಾlೆc� *ಂಗರ ಇವ8�ೆ 
1978ರ /ಾ�ತR>ಾ1Jದ. YೋFೆಲ Tಾ8�ೋಷಕ @ೊ7ೆ,@ೆ. 
ಇವರು ಮಕ1��ಾJ ಮತು- ವಯಸ18�ಾJ /ಾಕಷು< Hೇಖನ 
Sಾ�@ಾ.7ೆ.  
ಯೂಟೂ+ಬದ.� �ೕ/ಸಲು 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kwXCHebQ_mE 


